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  .................................................................الزم عقد جارةواإل فصل

وحده  ال إ إال اهللاحلمد هللا رب العاملني محًدا كثًريا طيًبا كام حيب ربنا ويرىض، وأشهد أن 

ه وأصحابه وسلم ال رشيك له، وأشهد أن حممد عبد اهللا ورسوله صىل اهللا  عليه وعىل آ

  ...م الدين، ثم أما بعد تسليًام كثًريا إىل يو

فإكامًال لدرس األمس ما يتعلق بأحكام اإلجارة، عقد املصنف هذا الباب لبيان حكم عقد 

ة أوردها املصنف أن  اإلجارة وما يرتتب عليه وكيف يكون فسخه وانفساخه، وأول مسأ

  .»واإلجارة عقد الزم«: قال

و املقصود منه، أي أن هذه بحرف العطف وهو ، اإلتيان »واإلجارة«: وقول املصنف الوا

اجلملة معطوفة عىل املعاين املوجودة يف اجلمل السابقة، ولذلك اعلم أن هذا فصل متعلق بام 

قبله، وقوله اإلجارة عقد الزم، ال بد لطالب العلم إذا أراد أن يعرف أي عقد من العقود ال 

نوعة، فتارة يلزمه أن يعرف بد أن يعرف طبيعة ذلك العقد، وطبيعته ينظر إليها من جهات مت

ز، وسنرجع للحديث عنها بعد قليل، وتارة يلزمه أن يعلم  طبيعته من حيث اللزوم واجلوا

مه، هل ينعقد بإرادة ثنائية أم بإرادة أحد املتعاقدين كالصدقات  طبيعة العقد من حيث انربا

  .والوقف ونحوه

ال يقبلها، واإلجارة تقبل التقييد،  والتقييد، يعني هل يقبل التقييد أموتارة ينظر لإلطالق 

ة قبوله للتعليق، فإن العقود بعضها تقبل التعليق وبعضها ال يقبل التعليق،  وتارة ينظر ملسأ

كام أن بعضها يقبل التوقيت وبعضها ال يقبل التوقيت وغري ذلك، وأحسن من تكلم عن 

عها شمس الدين الزركيش يف كتابه املنثور يف وا  القواعد عىل مذهب اإلمام طبائع العقود وأ

  .الشافعي رمحة اهللا عليه

  :، العقود نوعان»واإلجارة عقد الزم«: إًذا قول املصنف رمحة اهللا عليه



 

   
  

 

  ..............................................................املتعاقدين بموت تنفسخ ال

ونحن نقول دائًام إذا أردت أن تفهم  إما أن تكون عقوًدا جائزة، وإما أن تكون عقوًدا الزمة،

وبضدها تتميز األشياء، إًذا معنى قولنا بأهنا جائزة أي : كلمة فانظر إىل ضدها كام قال األول

د، وإنام  ليست الزمة، وإياك أن تظن أن معنى كوهنا جائزة، أي أهنا مباحة، ال ليس هذا املرا

د الفقهاء إذا وصفوا العقد بكونه جائًزا أي أ ا قال هنا إن مرا ه ليس بالزم، أو العكس 

  .اإلجارة عقد الزم أي أهنا ليست بجائز

ما معنى قولنا إن اإلجارة عقد الزم؟ أي أن اإلجارة إذ انعقدت برشوطها وأركاهنا، فال حيق 

د، بل ال تنفسد اإلجارة وسائر العقود  لواحد من املتعاقدين فسخها عىل سبيل االنفرا

فاق مجيع الطرفني، أو بوجود أحد أسباب االنفساخ، انظروا معي، انتبهوا الالزمة إال إما بات

هلذا املصطلح املهم، هناك فرق بني الفسخ واالنفساخ، الفسخ إذا كان العقد الزًما، فيكون 

  .باتفاق الطرفني، وهو الذي يسمى باإلقالة

أمر طارئ عىل العقد،  وأما إذا كان العقد جائًزا فبإرادة أحد الطرفني، وأما االنفساخ، فهو

ره الفقهي، إًذا من حيث  هذا األمر الطارئ هو الذي جيعل العقد ينفسخ، وينحل عنه أ

الفسخ، عقد اإلجارة ال ينفسخ بإرادة أحد املتعاقدين، بل ال بد من اتفاق اإلرادتني، أي 

  .»واإلجارة عقد الزم«: إرادة املتعاقدين عىل فسخ العقد، وهذا معنى قول املصنف

من اآلثار املرتتبة عىل كونه عقًدا الزًما أمور، األمر األول ما ذكرته لكم قبل  ثم قال الشيخ

ه ال ينفسخ إال باتفاق اإلرادتني   .قليل، وهو أ

رها، : األمر الثاين قوله ال تنفسخ بموت املتعاقدين، يعني أن اإلجارة إذا ترتب عليها أ

لعاقدين، فال تنفسخ، بل يبقى حكمها، يبقى وتلفظ هبا العاقدان، فإنه إذا مات أحد ا

ر باآلثار املتعلقة بعقد اإلجارة   .احلكم، وحينئذ يلزم الورثة االستمرا



 

  
 

  ..................................................................املحمول بتلف وال

  :فعىل سبيل املثال

املؤجر، أي مالك الدار، وبقي من اإلجارة لو أن رجًال استأجر من آخر داًرا ملدة سنة، فامت 

ستة أشهر، نقول عقد اإلجارة مستمر حتى تنقيض مدته، وال جيوز لورثة مالك الدار أن 

يفسخوه بإرادهتم املنفردة، بل ال بد من اتفاق اإلرادتني، وكذلك العكس، لو أن املستأجر 

وبعد ستة أشهر مات من؟ قد مات، رجًال استأجر داًرا ستة أشهر، عفًوا استأجرها سنة 

، قد  ء انتفع به الورثة أو مل ينتفعوا املستأجر، نقول يبقى عقد اإلجارة ستة أشهر أخرى، سوا

جيوز للورثة أن ينتفعوا به بدون إذن املؤجر وإن تركوا االنتفاع به جيب إعطاء األجرة من 

  .مال امليت، جيب أن تعطى األجرة من مال امليت

ال بني ال ورثة قبل دفع األجرة، فصاحب العني يرجع عىل مجيع الورثة بنسبته من فإن قسم ا

ال، وهذا معنى قول املصنف، وال تنفسخ بموت املتعاقدين، ثم قال   .ا

  .»املحمول بتلف وال«: قال

  .قال وال تنفسخ بتلف املحمول

علم انظر معي، قلت لكم يف درس األمس أن من أهم األمور املتعلقة بعقد اإلجارة، أن ي

طالب العلم ما هو حمل املعقود عليه، ما هو املحل املعقود عليه، وهو املنفعة أو العني يف 

أريدك أن تنقل : بعض الصور، انظر معي هنا، إذا استأجر رجل سيارة لنقل متاع معني، قال

يل هذه الكتب، هذا من باب استئجار العني، أو قال آلخر أريد نقل الكتب، فهذا من باب 

  .ر املنفعة، ذكرناها يف درس األمساستئجا

  



 

   
  

 

  ............................................................... وال بوقف العني املؤجرة

عىل كال احلالتني، إذا هذا املحمول قد تلف نقول ال تفسد اإلجارة، ألن املعقود عليه، إما 

النقل، وكال األمرين مل يتلف بل هو باٍق أن تكون العني وهو السيارة الناقلة، أو املنفعة وهو 

قله به، قلت لصاحب السيارة أريدك أن  وي أن أ وحينئذ إذا تلف املحمول الذي كنت أ

تنقل يل عرش شياه، فإذا هبذه الشياه قد ماتت، نقول ال ينفسخ عقد اإلجارة بل يبقى، ولكن 

ال يكون رضره أكثر، بل بمثلها املستأجر للسيارة خمري بني أن يضع فيها شيئًا آخر برشط أن 

  .أو بام دون وزًنا، ورضًرا بالعني املستأجرة

إذا تلف املحمول ال يفسخ اإلجارة، بل جييز للمستأجر للحمل أن يأيت بحمل آخر غريه، 

  .برشط أن يكون دونه يف الرضر أو مثله

  .»وال بوقف العني املؤجرة«: قال

ن الوقف هو نقل من ملك الشخص حلكم ملك يعني أن عقد اإلجارة ال يفسخ بالوقف، أل

بحكم ملك هللا عز وجل ألن كلنا هللا عز وجل، ولكن الفقهاء اهللا جل وعال، وعربنا 

ينا  إن الوقف يف حكم ملك اهللا : ، يقولونإن شاء اهللاعندهم مصطلح يف باب الوقف وسيأ

م املتعلق هبا يف اجلملة، اذا قلت يف اجلملة؟  جل وعال، فمن أوقف عينًا فال يسقط االلتزا

ألن من وقف عينًا سقطت حقوق يسرية متعلقة هبا، كحق الشفعة، فإذا ثبتت شفعة يف حق 

عني، ثم أوقفت تلك العني سقط حق الشفعة، ألن حق الشفعة متعلق بنقل امللك، فحينام 

  .أوقفت ال نقل للملك فيها، إًذا سقط

  

  



 

  
 

  ........رت مل يعلم الفسخ أو اإلمضاء واألجرة لهوملش وبيع هبة بنحو فيها امللك بانتقال وال

بخالف ألجرة، فإن األجرة متعلقة باملنفعة، وليست متعلقة بنقل امللك، فحينئذ نقول إنه ال 

تسقط األجرة بالوقف، فإذا كان العني إذا انتقل ملكها للورثة ال تسقط اإلجارة وال تنفسخ، 

 جل وعال أو املوقوف عليهم إن كان الوقف فمن باب أوىل إذا انتقل ملكها إىل حكم اهللا

  .أهليًا

  .»وبيع هبة بنحو فيها امللك بانتقال وال«: قال

  .قال وكذلك انتقال امللك يف العني املؤجرة بأي صورة من صور امللك

ذكر هذين املثالني؟ ألن اهلبة نقل للملك  ، مل»بنحو هبة وبيع«: قال: ذكر املصنف مثالني

ونقل امللك ال خيلو من أحد ثالثة أسباب،  ،ضةوباملعابالتربع وأما البيع فهو نقل للملك 

  .إما أن يكون نقل للتربع كاهلبة والوقف والوصية، والصدقة ونحو ذلك

والسلم وإما أن يكون باملعاوضة املحضة، التي يكون فيها عوض من الطرفني، كالبيع 

  .ونحو ذلك من األمور املتعلقة باملعاوضات

املعاوضة غري املحضة، وهو أن جيعل العني مهًرا يف النكاح، أو أن جتعله املرأة : النوع الثالث

عوًضا يف اخللع، ففي هذه احلالة يكون نقل للملك بسبب معاوضة ماذا؟ غري حمضة، ليست 

  .باملحضة

  .»إلمضاء واألجرة له وملشرت مل يعلم الفسخ أو ا «: قال

ا  يقول الشيخ لو أن امرًءا اشرتى عينًا، اشرتى رجل من آخر بيًتا، فلام اشرتى هذه العني، 

وصل إىل البيت وجد أن البيت مؤجر، ملدة سنة أو سنتني، بل ربام تكون األجرة أجرة 

  .طويلة، ملدة عرشين سنة وأكثر كام سبق معنا يف درس األمس



 

   
  

 

  ......................................................العني املؤجرة املعينةوتنفسخ بتلف 

ه اآلن، هل تنفسخ  طيب، نقول إن هذا ترتب عليه عدد من األحكام، احلكم األول، أسأ

اإلجارة، أم ال؟ ال تنفسخ، ألن نقل امللك يف العني ال يفسخ اإلجارة، لكن هذا املشرتي 

ا ً ا به، فإن وجود  للعني، إذا كان عا ً بعقد اإلجارة فليس له حق اخليار، وأن إن مل يكن عا

ه سيمنع من االنتفاع بالعني مدة اإلجارة، فإذا كان كالعني  اإلجارة فيه كمثابة العني، أل

ه خمري بني أمرين إما الرد وإما أن : فيأخذ حكم خيار العيب، وتقدم معنا يف خيار العيب أ

ال، وهل    .يأخذ األرش؟ نقول ال أرش، وإنام له األجرةيأخذ رأس ا

ه يصبح للمشرتي حق اخليار، بني الرد  إًذا األمر األول ال تنفسخ اإلجارة، األمر الثاين أ

  .وبني إمضاء البيع

نا نقول: احلكم الثالث إن األجرة من حني التعاقد، وما بعدها تكون ملًكا للمشرتي، : أ

تئجر قد دفع األجرة، فإنه يعطيها املشرتي، وإن كان قد وبناء عىل ذلك فإذا مل يكن املس

دفعها مقدمة فإن املشرتي يرفع إىل املحكمة ويطالب البائع بقيمة األجرة التي دفعها 

  .املستأجر

  .»وتنفسخ بتلف العني املؤجرة املعينة وبموت املرتضع وهدم الدار  «: قال

ة دقيقة جًدا، فانتبهوا هلا،  وهذه من املسائل املهمة، لو مل نخرج من انظر معي، هذه مسأ

ة ألظن أهنا تكفي، فأرجو أن تركزوا معي   .درسنا اليوم إال هبذه املسأ

اإلجارة قلنا تنفسخ بامذا؟ فسخ وانفساخ وُتفسخ، الفسخ باتفاق الطرفني، بدون اتفاق 

هبا الطرفني ال يكون هناك ايش؟ فسخ، بدأ يتكلم املصنف هنا عن األشياء التي حيدث 

  .انفساخ عقد اإلجارة، انفساخ، وزيادة املبنى زيادة يف املعنى



 

  
 

........................................................................................  

إًذا االنفساخ زيادة يف املبنى تدل عىل زيادة املعنى، ما هو املعنى؟ أن هناك يشء طارئ  

  . حل عقد اإلجارةخارجي هو الذي أدى إىل

طيب، انظروا معي، االنفساخ كله متعلق باملنفعة، سأعطيكم ثالث مصطلحات، وانتبهوا 

تعذر استيفاء : زوال املنفعة، واملصطلح الثاين: للمصطلحات الثالث، املصطلح األول

  .االمتناع من بذل املنفعة: املنفعة، واملصطلح الثالث

املنفعة ال يمكن استيفاؤها بأحد ثالثة أسباب، إما  انتبهوا هلذه الثالث، أعد شيخ سعد،

زوال املنفعة تذهب بالكلية، أو تعذر استيفاء املنفعة، أو االمتناع من بذل املنفعة، ما الفرق؟ 

ة دقيقة جًدا، ولذلك يقول اإلمام الشافعي رمحة اهللا عليه : نبدأ هبا، انتبهوا معي، هذه مسأ

  .أن يضيعمن تعلم علًام فليدقق فيه خشية 

ة ال أحتاجها، ال بد أن تنتبه هلا، إذا ما عرفت دقائق العلم، فيضيع منك  ال تقل هذه املسأ

ماذا؟ كلياته، طيب ما الفرق بني الزوال، تعذر االستيفاء واالمتناع، من حيث الصورة، أما 

هبت الزوال، فذهاهبا بالكلية، فال توجد منفعة زال ال يمكن أن تعود بحال من األحوال ذ

بالكلية، هذا يسمى زواًال، األمر الثاين، تعذر استيفاء املنفعة، املنفعة العني موجودة، مل 

زوال املنفعة بزوال العني، وأما تعذر االستيفاء فالعني تبقى لكن  تذهب العني، الزوال

املنفعة ال يمكن استيفاؤها منها، بأي عارض من العوارض، فقد يكون العارض من أحد 

  .وقد يكون العارض ساموًيا، وسأرضب أمثلة يف كالم املصنفالطرفني 

االمتناع، االمتناع مثل ماذا؟ رجل أجر آخر داًرا، ثم قال لن أعطيك املفتاح، : النوع الثالث

  .أو أغلقه بالسالسل، امتنع من أن يعطيه العني، انتبه معي للكالم



 

   
  

 

........................................................................................  

والرشع، االمتناع ال يفسخ عقد اإلجارة بل يبقى حكمها، بخالف القوانني، فإن  يف الفقه

نني املدنية ترى أن االمتناع حكمه حكم زوال املنفعة، وهذا غري صحيح، فقًها يقول : القوا

  .املنفعة أصبحت ملًكا للمستأجر

اذا ذكرت امتناع ابتداًء وعىل ذلك، من استأجر من غري ا بدأت باألخري،  ه داًرا ملدة سنة، أ

ه من أسباب  ه مفهوم حيث مل نذكر أ معذرة، ذكرت االمتناع ألن املصنف مل يذكره، أل

اذا؟ للفائدة ألن بعض املعارصين اآلن يف  االنفساخ، إًذا ال يكون رسًدا، وإنام سأذكره 

نني املوجودة يف بعض الدول ا   .لعربية، أن االمتناع يفسخ اإلجارة، فقًها ال يفسخهاالقوا

نرجع االمتناع صورة ذلك فقًها، لو أن رجًال استأجر من آخر سيارة، استأجرت من أيب 

ا استأجرت السيارة مل يعطني املفتاح، أو جعلها يف بيت وأغلق عليها،  حاتم سيارته، ثم 

هذا يسمى امتناع، العني باقية مل تزل  ومنعني من الدخول والوصول هلذه العني املؤجرة،

املنفعة، ومل يتعذر استيفاء املنفعة، بل هي موجودة، ومل يأيت ما يمنع االستيفاء، وإنام هو 

  .الذي منعني، حينئذ نقول اإلجارة باقية

  .وبناء عليه، فال تنحل بل وقت ما أمكن أن أصل إىل العني، فإهنا تأيت هذا واحد - ١

  .يلزم صاحب العني بالتمكني من املنفعة جيب أن القايض - ٢

إن مل يمكن منها فإن صاحب العني، يدفع للمستأجر األعىل من اثنني، إما من أجرهتا  - ٣

  .التي بذهلا املستأجر، أو أجرهتا بعد ذلك

  

  



 

  
 

........................................................................................  

استأجرت من السيارة اليوم بامئة، قيمتها احلقيقية بامئتني، ومنعني منها جيب عليه  يعني لو

ائة التي هي عقد  أن يدفع يل مائتني وال يدفع يل مائة، وضح الفرق؟ فيعطى األكثر، إما با

اإلجارة، أو األجرة الفعلية يف وقت املنع من الرتك، ألن املنفعة ليست له، فحينئذ يكون قد 

ه بمثابة الغاصب، غاصب للمنفعة منعني  حقي، فإن أجرها بأغىل من مائتني األجرة يل، أل

  .مع أن العني له

ة دقيقة، واضحة؟ ة، وهي مسأ   وضحت االمتناع؟ انتبهوا هلذه املسأ

  .، إما بزوال املنفعة أو تعذر استيفاء»أمرين االنفساخ يكون بأحد«نرجع لكالم املصنف، 

، عبارة املصنف تنفسخ، ومل يقول تفسخ، »وتنفسخ«: نبدأ أوًال بزوال املنفعة، يقول الشيخ

، يعني حمل العني إذا كانت معينة، فإنه إذا »املؤجرةبتلف العني «وإنام تنفسخ، فهو أمر طارئ 

نفسخت لزوال املنفعة، إذ املنفعة تابعة للعني، فلام اتلفت العني ألن هي املعقود عليها، 

  .الت العني زالت منفعتها، وهذا معنى قوله بتلف العني املؤجرة املعينةز

إذا كانت معينة، وأما إذا كانت العني املؤجرة موصوفة، فيلزم املؤجر أن يأيت ببدل عنها، 

: ألن حمل اإلجارة إنام هو املوصوف، وتكلمنا عن املوصوف واملعني باألمس، مثال ذلك

يها ما يتلفها، غرقت، أي  رجل استأجر من آخر سيارة، ثم إذا هبذه السيارة تتلف، بمعنى يأ

سبب من أسباب التلف، حينئذ نقول، أو استأجر منه داًرا فسقطت تلك الدار مثال، أو 

  .سيأيت السقوط يف االستيفاء

  

  



 

   
  

 

ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة املؤجر فال يشء   وبموت املرتضع وهدم الدار

  ....................................................................................له 

  :يعني تلفت العني بالكلمة، أو دابة فامتت، ونحو ذلك، فنقول

انفسخ عقد اإلجارة يف اجلزء الباقي، فلو كان مل يميض من األجرة إال شهر واحد، يدفع 

  .شهر واحد والباقي انفسخ، وال يعطيه أجرته

، باألمس ذكرت لكم أن الضئر إذا استئجرت لرضاع الطفل، فإن »وبموت املرتضع«: لقا

حمل اإلجارة هو الطفل املرتضع، فإذا مات الطفل ال جيوز أن نقول نأيت بغريه مكانه، ألن 

ة هلا قصد هبذا الولد، إًذا إذا مات املرتضع   .وهو الطفل حينئذ انفسخ عقد اإلجارة املرأ

  .، هذا الذي قلت سيأيت به كالم املصنف»وهدم الدار«: قال

ا استأجرت الدار، مل أستأجر األرض، فحينئذ  إذا اهندمت الدار فقد زالت العني بالكلية، أ

  .زالت املنفعة فينفسخ عقد اإلجارة

ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة املؤجر فال يشء له ومن جهة املستأجر  «:قال

  .»فعليه مجيع األجرة 

ع املؤثرة يف انفساخ العقد وا   .نعم بدأ املصنف هنا يف النوع الثاين من األ

ذكرنا قبل قليل زوال املنفعة، وقلنا إن االمتناع من املنفعة ال يفسخ العقد وال يفسخه، هنا 

نتكلم عن ماذا؟ تعذر استيفاء املنفعة، انظر ماذا يقول الشيخ؟ ومتى تعذر استيفاء النذر، 

  .الثاين، تعذر استيفاء املنفعةهذا هو السبب 

تعذر استيفاء املنفعة له ثالث حاالت، شوف زوال املنفعة حالة واحدة يفسخ اإلجارة، بينام 

  :تعذر استيفاء املنفعة له ثالث حاالت



 

  
 

وإن تعذر بغري فعل أحدمها كرشود املؤجرة وهدم  ومن جهة املستأجر فعليه مجيع األجرة

  .................................................. ما استوىفالدار وجب منها األجرة بقدر 

  :أن يكون التعذر من جهة املؤجر، مثال ذلك: احلالة األوىل

منعتك ذلك، أو أن املؤجر مطلوب منه يشء فال يفي به، ففي هذه احلالة : يأيت املؤجر فيقول

منعه من العني، ال يشء له، نقول ال ينفسخ العقد بل يبقى، وال يشء للمؤجر، وإن كان قد 

  .بل جيب أن يعطيه األجرة كاملة

ومن جهة «: إذا تعذر االستيفاء من جهة املستأجر، ولذلك قال املصنف: النوع الثاين

لو : ، أي أن املستأجر إذا تعذر من جهة االستيفاء، مثال ذلك»املستأجر فعليه مجيع األجرة

إن هذا املستأجر مل يتزوج، أو سافر عن البلد كلها، أن املستأجر استأجر بيًتا ليتزوج به، ثم 

  .فلم يمكنه أن ينتفع من العني

إن عدم قدرتك وتعذر استيفائك للمنفعة ما دام بسببك ال يفسخ عقد اإلجارة، بل : نقول

ة دائًام تقع  يبقى عقد اإلجارة عقًدا صحيًحا، ولذلك قال فعليه مجيع األجرة، وهذه املسأ

عليك األجرة، ما مل يأيت سبب من : س استأجروا العني وال ينتفع هبا، نقولعندنا، بعض النا

  .أسباب الفسخ أو االنفساخ

وإن تعذر بغري فعل أحدمها كرشود املؤجرة وهدم الدار وجب منها األجرة بقدر ما  «: قال

  .»استوىف 

ساموي، فحينئذ  النوع الثاين من تعذر استيفاء املنفعة، إذا كان بأمر ساموي، فإذا كان بأمر

نقول كرشود املؤجر واهندام الدار، فإنه حينئذ جتب األجرة بقدر ما استويف من املنفعة، وأما 

  .الباقي فإنه يفسد



 

   
  

 

فق عليها املستأجر بنية الرجوع رجع ألن النفقة عىل املؤجر  وإن هرب املؤجر وترك هبائمه وأ

  ..........................................................................فصل ، كاملعري

لو أن امرئ استأجر آخر ليحفظ له هبائمه، أو ليكون راعيًا هلا، ثم إن : هذه الصورة يقول

هذا املستأجر صاحب البهائم هرب، وترك غنمه عند الراعي أو عند الذي حيفظها له، كأن 

فق عليها امل: اجعلها عند القريب وسأعود، قال: يكون قال فق عليها وأ ستأجر، يعني أ

  .جر حلفظها، بنية الرجوعأاملستأجر الذي است

الك هلا، ألن النفقة عىل مالك العني، ولذلك  فإنه حينئذ يرجع عليه، يرجع عليه ألن هو ا

  .ألن النفقة عليه فهو كاملعري، وإنام يده عليها يد أمانة: قال

  .»فصل«: قال رمحه اهللا

ة الضامن، ما معنى الضامن، كثري  هذا الفصل أورد فيه املصنف ة مهمة جًدا، وهي مسأ مسأ

من الناس يعطي األجري عينًا ليعمل فيها شيًئا، مثل أن شخًصا يعطي سيارته ألخر ليصلح 

العطب الذي فيها، أو يعطيها آلخر لكي يقوم بغسلها، أو يعطيها آلخر لكي يقوم بتوقيفها 

أما إذا كان من غري أجرة فهي وكالة، أو يعطيها ثوًبا مثًال إذا كان بأجرة إذا كان بأجرة، و

  .ليخطيه، أو يعطيه خشًبا ليقصه عىل هيئة كريس ونحوه

هذا النجار وهذا احلداد، وهذا اخلياط، وهذا غريهم من األشخاص الذين يعملون بأجرة، 

أن هل يضمنون إذا تلف هذا اليشء الذي أعطيناهم إياه أم ال، ومن األجري العامل، لو 

عندك حمًال جتارًيا وقد استأجرت عامًال ليعمل فيه، إما للتنظيف أو املحاسبة ونحو ذلك، 

وبينام هو يعمل أخذ قطعة فسقطت من يده فانكرست، هل يضمن ذلك األجري هذه العني 

  التي تلفت أم ال؟



 

  
 

  ...... وهو من قدر نفعه بالعمل واألجري قسامن خاص وهو من قدر نفعه بالزمن ومشرتك

تفصيله يف هذا الباب، إًذا هذا الباب مهم جًدا، متعلق بامذا؟ بالضامن، هل ختصم عىل 

األجري الذي عندك والعامل الذي عندك، والشخص الذي استأجرته، يف مقابل ما أخطأ فيه 

  .أم ال؟ هذا هو احلديث هنا

ء نوعان ، وأجري أجري خاص: باعتبار الضامن، ينقسمون إىل نوعني: انظروا معني، األجرا

  .مشرتك

هو من قدر نفعه «: فاألجري اخلاص، هو الذي حبس ملدة ألجل العقد، ولذلك قال املصنف

  .، حبس نفعه بالزمن»بالزمن

ت مستأجر ثامن ساعات يف اليوم،  ت مستأجر عندي من الساعة اخلامسة إىل العارشة، أ أ

ت أجري عندي بالراتب الشهري، وهو العمل الشهري، فلم ينص عىل  عمل بعينه هذا هو أ

  .العمل، نعم قد تعمل بالشغلة الفالنية لكن مل ينص أن هذا هو عقد اإلجارة

ت أجري باعتبار الزمن، هذا يسمى أجري  فعقد اإلجارة منصب يف األصل عىل الزمن، فأ

  .خاص

  األجري املشرتك: النوع الثاين

ليصلح لك السيارة، واألجري املشرتك، هو من قدر نفعه بالعمل، استأجرت شخًصا 

  .استأجرت لك شخًصا ليخيط لك الثوب

السؤال اآلن، انتبهوا معي، سأذكر لكم أمثلة، وقولوا يل يف كل واحد من هذه األمثلة هل 

ه أجري مشرتك؟   األجري فيها أجري خاص، أم أ



 

   
  

 

.........................................................................................  

قبل أن نتكلم عن حكمها من حيث الضامن، عندما تذهب بالثوب إىل اخلياط، هذا اخلياط 

  .الذي قلنا له خط ثويب، أهو أجري خاص أم أجري مشرتك مع التعليل

اذا؟ ألن اإلجارة متجهة إىل العمل، طيب عندما تذهب لغاسل املالبس، فتقول  مشرتك 

ع األجارة؟ أجري مشرتك، فهذا من اغسل ثويب، يسمى الصباغ أحيا: له وا ًنا، فيعترب من أي أ

  .النوع الثاين

عندما يكون عندك يف البيت خادم أو خادمة، فمن أي نوعي اإلجارة؟ أخونا يكون من 

ه حمبوس باعتبار الزمن اذا؟ أل   .األجري اخلاص، 

الشهر عندما يكون عندك حمل، ووظفت شخًصا ليقوم بالدوام عندك مدة شهر كامل، و

يت بشخص قلت تعال نظف يل املحل بعرشين  ف ريال، خاص، ال خاص، طيب لو أ بأ

ريال مشرتك، دائًام إذا كان مقدر بالزمن قلت لك مدة شهر فهو خاص، إذا كان مقدر 

  .بعمل، فهو مشرتك

: القاعدة قبل أن نذكر كالم املصنف قاعدهتا سهلة جًدا، احفظوا ال أقول اكتب قلت

  .األجري اخلاص ال يضمن، إال بالتفريط أو التعدي: الضامن احفظ، قاعدة

األجري اخلاص ال يضمن إال بالتفريط أو التعدي، واألجري املشرتك يضمن، إال يف صور 

مستثناه، املشرتك دائًام يضمن إال يف صور مستثناه سيأيت يف كالم املصنف، مثال ذلك، أو 

  .يا شيخ نذكر أمثلة من كالم املصنف بعد قليل، تفضل

  

  



 

  
 

  ............................................ فاخلاص ال يضمن ما تلف يف يده إال إن فرط

  .»واألجري قسامن خاص وهو«: قال

يقول الشيخ األجري اخلاص ال يضمن إال إذا فرط، رجل عنده حمل جتاري واستأجر عامًال 

يعمل عنده باليومية، أو باألسبوع أو بالشهر، هذا العامل الذي عنده وهو حيمل البضاعة، 

  .يده وانكرست، نقول ال ضامن عليكسقطت من 

خاط ثوًبا ولكنه  -هو خياط–هذا األجري اخلاص يعمل عندي بأجرة شهرية، خاط ثوًبا 

أخطأ يف اخلياطة، أو قصه قًصا خاطئًا، هو فهم مني يشء؟ أو فهم من الزبون يشء فخاطه 

ه أجري خاص، أجري خاص مل يفرط،  عىل غري وجهه، يضمن أو ال يضمن؟ ال يضمن، أل

  .فهم مني خطئًا مل يفرط فال ضامن عليه

ت  ًضا، لو أن رجًال عندك قلت له أ أجري عندي خاص، فقم، يعني أجري مثال ثالث أ

خاص بمعنى استأجرته ملدة يوم واحد، قلت اعمل عندي اليوم كله ألجل تنظيف البيت، 

ه أجري خاص، واألجري  وبينام هو ينظف شيئًا من الزجاج سقط وانكرس، ال ضامن عليه، أل

ط أو التعدي، اخلاص يده يد أمانة، وكل من كانت يده يد أمانة، فإنه ال يضمن إال بالتفري

التفريط بالرتك، ما طلب منه وما وجب عليه، والتعدي بأن يفعل شيئًا غري مأذون له بفعله، 

دي كم؟ ثالثة، يد ملك، ويد أمانة، ويد ضامن، ولذلك  دي كم؟ دائًام أكررها لكم األ األ

  .نحن نقول هذا يده يد أمانة، طيب تفضل يا شيخ

  

  

  



 

   
  

 

  ...............................ختريق وغلط يف تفصيل واملشرتك يضمن ما تلف بفعله من 

بدأ يتكلم املصنف عن األجري املشرتك، قال الشيخ إن األجري املشرتك أي الذي استؤجر 

يضمن «ك األجري املشرت: ، أي»واملشرتك«: ألجل منفعة، فقدرت عقد اإلجارة باملنفعة، قال

اذا؟ نقول أصًال ، هذا هو القيد املهم، أن يكون »ما تلف بفعله التلف بسبب فعله هو، 

القاعدة أن األجري املشرتك جيب أن ال يضمن، ألن يده يد أمانة، هذا هو األصل، ولكن 

املشرتك يده يد أمانة هذا هو األصل، ولكنا ضمناه لسببني، السبب األول، قالوا ألن 

مجع كثري من الصحابة رضوان اهللا عليهم ضمنوه، فقد ثبت عن عيل ريض اهللا عنه و

  .الصحابة، من اخللفاء األربعة وغريهم، أهنم ضمنوا األجري املشرتك، هذا واحد

ألن األجري املشرتك لو قلنا بعدم ضامنه، لضاعت حقوق كثرية، وقد : قالوا : السبب الثاين

أحياًنا نأخذ باالحتياط حفًظا للحقوق، مثل ما قلنا يف الرشكات، فهو من باب االحتياط 

  .ضمناه

ما يضمن ما : نأيت لألمثلة التي ذكرها املصنف ثم بعد ذلك أذكر لكم أمثلة أخرى، يقول

يضمن، جيب عليه أن يرد : تلف بفعله من ختريق، خياط خييط، فأخطأ فخرق القامش، نقول

  .قامًشا مثل القامش الذي انخرق، أو يدفع قيمته

يس من أجل زمن، وإنام من وغلط يف تفصيل، خياط استأجرته ألجل اخلياطة فقط، ل: قال

أجل اخلياطة، فغلط يف التفصيل، يضمن اخلياطة، فيجب عىل اخلياط أن يبذل البدل وهو 

  .أصل القامش، أو يدفع قيمته

  

  



 

  
 

  ............................................... وبزلقه وبسقوطه عن دابته وبانقطاع حبله

هذا األجري املشرتك كان حيمل اليشء، أعطيته  بزلق املستأجر، فلو أن: أي »وبزلقه«: قال

إناًءا ليصلحه، أو أعطيته أداة كهربائية إلصالحها، املحل الذي يصلح امليكانيكي 

ك تعطيه تقول للسيارات، والذي يصلح األدوات الكهربائية مشرتك أم خاص،  مشرتك أل

، فانكر منه هذا أصلح يل هذا اجلهاز، هذا اهلاتف وغريه، فإذا هو يميش زرلق، فسقط

ه كان حامل له، فحينئذ  ه كان حامًال له، والسقوط بفعله هو، أل اجلهاز، نقول يضمن أل

  .يضمن

ه كان املتاع عىل الدابة، رجل أعطيته شيئًا إلصالحه فأركبه »وبسقوط عن دابته«: قال ، لو أ

شرتك، يف السيارة، فسقط عن السيارة وهو يميش ألجل مطب ونحوه، ضمن األجري امل

تني، وربط حبًال عىل السيارة، ثم وبانقطاع حبله: قال ، استأجرت شخًصا حيمل لك كرا

ه بفعله، إذ لو مل انقطع فسقط املتاع من عىل السيارة عليه الضامن، أل ه يف معنى فعله، كأ

ا سقطت، إًذا يبقى يف  ا سقطت، ولو مل حيمل حتميًال فيه بعض الضعف  يميش بالسيارة 

  .الصور كلهاهذه 

  :قبل أن نأيت للصور املستثناة التي ال ضامن فيها، انظروا معي، ركزوا معي هذا املثال

ا أخذ السيارة : رجل ذهب آلخر، وقال له ُخذ سياريت فاغسلها، فاغسل السيارة، 

اذا أهو أجري خاص أم مشرتك   .ليغسلها، أخطأ فصدم يف جدار، هل عليه ضامن أم ال؟ 

ا لست طيب انظروا م عي، لو جاء هذا العامل وكان فقيًها حرض معنا درس اليوم، قال أ

اذا؟ قال ني أخذ أجرة شهرية من صاحب املحل، ماذا ستقول؟ ماذا : أجًريا مشرتًكا،  أل

  ستقول؟ 



 

   
  

 

  ...................................................................... ال ما تلف بحرزه

األجري املشرتك، وأما العامل هو أجري خاص عند صاحب املحل، صاحب املحل هو 

فالضامن يكون حينئذ عىل من؟ عىل صاحب املحل، وليس عىل العامل الذي حتت يده، لو 

  كان العامل الذي حتت يده األجرة متعلقة بالعمل لضمن هو، وضحت الصورة؟

ن اإلجارة اخلاصة، ثم فرق بني فرق بني اإلجارة املشرتكة و: األمر األول: إًذا عندنا أمرا

األجري اخلاص واملشرتك، فقد يكون يف الصورة الواحدة عقدان، هذا العامل الذي قام 

بإصالح سيارة أو قام بغسل السيارة، هو أجري خاص عند صاحب املحل، واملحل أو 

  .صاحب املحل هو أجري مشرتك عند، فالضامن يكون عىل صاحب املحل

ه اهللا خري، سيقرأ اآلن  سيقرأ أخونا بعد قليل،بدأ املصنف اآلن فيام  و احلسني جزا أخونا أ

  .الصور التي ال ضامن عىل األجري املشرتك

  ، ما معنى ذلك؟»ال ما تلف بحرزه  «: قال

  :لو أن هذا األجري املشرتك، جعل هذه العني يف احلرز الذي حتفظ فيه عادة، مثال ذلك

أصلح السيارة أو يف وقت إصالحها، كان قد رجل صاحب حمل إصالح سيارات، فعندما 

جعلها يف احلرز داخل املحل، ثم تلفت بأن رسقت أو جاءها شخص فاعتدى عليها يف ليل 

ما دامت يف داخل احلرز ال ضامن، : أو نحو ذلك، أو بآفة من السامء ونحو ذلك، نقول

  .اذا؟ ألهنا حينئذ يف احلرز ومثله البهيمة، إذا كانت بداخلها

لف هذه أم عدها، أو جاء يشء من السامء كالربد فأ ا لو كانت خارج احلرز ثم جاء سيل فأ

ه أخطأ يف حفظها، هذا معنى قوله ، مفهومه، »ال ما تلف بحرزه«: السيارة، عليه الضامن، أل

  .إذا مل يكن يف احلرز فإنه يف مثابة املفرط يف احلفظ



 

  
 

   .وبيطار خاصا كان أو مشرتكا إن كان حاذقا إن مل يفرط وال يضمن حجام وختان أو غري فعله

أو كان بغري فعله، املراد بغري فعله، أي بفعل آدمي آخر غريه، فحينئذ يكون الضامن : قال

لفها طرف ثالث، فالضامن عىل  ذلك الطرف الثالث، هو الذي عليه عىل املتلف، فلو أ

  .الضامن إال إذا فرط بأن مل حيفظها يف مكاهنا

  .»إن مل يفرط«

ه يده يد يف هذه احلالة يد أمانة وقد تكون يد  نعم هذا إن مل يفرط فإن فرط فعليه الضامن، أل

  .أمانة وقد فرط

ة مهمة جًدا، وهي ضامن الطبيب، أحياًنا الطبيب خيطئ وما أكثر  بدأ يتلك املصنف عن مسأ

املدن الرئيسية  القضايا املرفوعة للجنة القضائية الطبية، عندنا جلنة قضائية طبية يف كل

الثالثة عرش، تتكون من قاٍض وخبري وهو طبيب استشاري، كثًريا ما يأيت الطبيب وخيطئ 

روجتني يده وترصفه يؤدي إىل  جنائي إما ذهاب نفس، أو ذهاب منفعة، أو ذهاب عضو،  أ

  .هذا خطأ من؟ الطبيب

  الطبيب هذا هل يضمن أم ال يضمن؟

وجدت ثالثة رشوط فإن الطبيب واحلجام، ألن احلجام ، إذا ال يضمن بثالثة رشوط: نقول

ًضا بمثابة الطبيب، ألن الذي يقوم باخلتان اآلن هو اجلراح طبيب  بمثابة الطبيب، واخلتان، أ

ًحا، وأما يف الزمان األول فالذي يقوم باخلتان رجل يقص هذا اخلتان، وهو  يكون طبيًبا جرا

ئد، وهي احلشفة الزائدة، واخلاجلزء الز   .والبيطار أي الذي يرصف الدواء: ، قالتانا

  

  



 

   
  

 

........................................................................................  

البيطار هو الذي يرصف الدواء ويصنعه، قد خيطئ فيزيد، وقد خيطئ فينقص فيؤدي إىل  

  .تلف، وهذه قصصها كثرية جًدا يف الزمان األول

 - نغري الدرس قليًال بقصة–أضم لكم مثاًال يذكرون أن أحد الطالب كان يشتكى يعني

أريد شيئًا يقوي الذاكرة، : ذكروا أن أحد الطالب اشتكى قلة احلفظ، فذهب لبيطار، قال

أوصيك بحب البالبل فإنه يقوي الذاكرة، صاحبنا هذا يف زمان قديم، : فقال له البيطار

ُيعتاد منه، هو ال يؤكل منه إال حبات قليلة، فجاء من الغد ذهب فأخذ فوق املقدار الذي 

وقد فقد عقله بالكلية، إذا كان البيطار هو الذي قال له خذ هذا املقدار الكثري حينئذ، هل 

  .يضمن أم ال، سنتكلم عن الرشوط بعد قليل

طيب، هذا البيطار أو غريه هل يضمن أم ال؟ وقد يكون البيطار ليس بآدمي قد يكون 

ًضا للحيوان، الذي يرصف الدواء للحيوان، قد يعطيه إبرة ضارة، وهكذاا   .لبيطار أ

إذا ُوجدت ثالثة رشوط فإنه ال يضمن، انظر هذه الرشوط يف : هل يضمن أم ال؟ نقول

  :كالم املصنف، يقول الشيخ

و داود من حديث عمرو بن شعيب عن »حاذقا إذا كان« ا روى أ ، ما الدليل عليه؟ نقول 

من تتطبب ومل يعلم منه الطب فهو «: قال -صىل اهللا عليه وسلم-يه عن جده، أن النبي أ

  .فهو احلاذق، ومن مل يعلم منه الطب فليس بحاذقلم منه الطب ، إًذا من كان عُ »ضامن

ه حاذق أم ليس بحاذق؟   كيف ُيعلم أ

  

  



 

  
 

  ..................................................... وليه ومل جتن يده وأذن فيه مكلف أو

يف الزمان القديم يف الزمان األول، كانوا حيكمون بكونه حاذق أو ليس بحاذق باعتبار 

ه حاذق بالطب فهو كذلك،  شهادة أهل البلد له، فإذا كان مقيًام يف بلد فشهد له أهل البلد أ

ه بذلك، وإن كان حمسنًا فال يكون حاذًقا، إًذا فقد وجد الرشط األول، وإن مل يشهدوا ل

  .العربة بشهادة أهل البلد له، هذا يف الزمان األول

عند اللجان الطبية، ال يعترب املرء حاذًقا إال بالشهادة، ال بد من الشهادة يف زماننا هذا اآلن 

بطبيب؟ وهكذا كاملة، ويف تفصيالت يف الشهادة، هل طبيب االمتياز يعترب طبيًبا أم ليس 

  .فيه تفصيالت مذكورة عند حملها ال أريد التفصيل فيها

استثني من ذلك صورة واحدة فقط، وعليه العمل عندنا يف اململكة، وهو الطبيب الشعبي، 

شئت مؤسسة أو هيئة للطب الشعبي، للطب  الطبيب الشعبي إىل اآلن مل يعطى ترصًحيا، أ

ات، قضاًء عندنا الطبيب الشعبي الذي يكوي البديل يسموهنا ولكنها مل تصدر ترصحي

ه عامل وحاذق؟  والذي يبط والذي يكون حجاًما، والذي يفصد ونحو ذلك، متى نحكم بأ

إذا شهد له أهل بلدته نفس اليشء، ففي طب غري املعتاد وهو الطب البديل ال نرجع فيه 

ه حاليًا ليس عندنا شهادات، فنعمل بالقاعدة القديمة،   .وعرفنا دليلها للشهادة أل

  .، هذا هو الرشط الثاين، ومل جتن يده»يده جتن ملو«: قال: القيد الثاين

  ما معنى ذلك؟

ءات الطبية،  يعني أن مل يتعدى يف فعله، بل قد عمل ما جرت العادة يف فعله من اإلجرا

د وأذن فيه مكلف أو وليه، أي ال ب: بالرتتيب، فحينئذ ال ضامن عليه، والرشط الثالث قال

  .من اإلذن، فال جيوز لشخص أن يعالج آخر بدون إذن، بل ال بد أن يأذن املريض أو وليه



 

   
  

 

  .............وال يصح أن يرعاها بجزء من نامئها وال راع مل يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه

إن كان صغًريا فويل الصغري، وإن كان فاقًدا لألهلية بأن كان كبًريا يف السن، فوليه هو و 

الذي يأذن له، ولذلك ال تقام عملية إال بإذن من املريض أو من وليه إن كان فاقد األهلية، 

  .ال بد من اإلذن

فتعدى اخلتان حمله  جاء رجل فختن طفًال  -ريض اهللا عنه-وقد جاء أن عمر بن اخلطاب 

ه مل يستأذن من أولياء هذا الطفل: بدفع الدية، قال - ريض اهللا عنه-فرسى، فأمر عمر    .أل

إًذا ال بد من اإلذن يستثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا كان املريض يف حالة ال تقبل 

  .اإلذن، وهي تسمى احلالة الطارئة جًدا، فحينئذ أسقط العلامء رشط هذا اإلذن

  .»وال راع مل يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه «: قال

نعم يقول أن الراعي عىل الغنم واإلبل ونحوها ال يضمن إذا مل يتعدى أو يفرط، والفرق بني 

التعدي والتفريط، أن التعدي بفعله، والتفريط برتكه للفعل، رضب أمثلة املصنف لصورة 

يعتاد ، أي النوم الغري املعتاد، وأما النوم الذي يكون بقائلة كام »أو يفرط بنوم«: التفريط، قال

  .الرعاة، هذا جرت العادة به، لكن النوم غري املعتاد فإنه يضمن

، بعض الرعاة يثق بنفسه بزيادة فيجعلها تذهب وتعود وحدها، هذه »أو غيبتها عنه«: قال

الغيبة إذا ذهبت عنه وبعدت عن نظره بعيًدا جًدا، عرًفا وهذا عرف الرعاة العربة به، وحينئذ 

ء تلفت فإنه يضمن، وإن كان   .التلف برسقة أو بذئب عادل، فاحلكم فيه سوا

  .»وال يصح أن يرعاها بجزء من نامئها  «: قال

ه سبق أن ذكرها يف باب  ة احلقيقة املفروض أن املصنف ال يذكرها، أل نعم هذه املسأ

ت الفقهية عدم تكرير األحكام،  الرشكة، ورشحناها قبل درسني، واملناسب يف املخترصا

ة مرة واحدةوإنام  تذكر امل   .سأ

  



 

  
 

  .....................................................فصل وتستقر األجرة بفراغ العمل 

ه جيوز أن يقول امر  آلخر احفظ أو كن راعيًا هلذه الغنم، بجزء  ئهناك معنا سبق معنا أ

ء كان جزء من النامء من : منها، بجزء من الغنم، وال جيوز أن يقول لك جزء من نامئها، سوا

الرب، أو من اللبن، أو نحو ذلك، من الدر أي من الولد، يقول ارعى هذه الغنم، وكل ما 

  .تنتجه فهو لك ال جيوز

ه حينئذ جعل األجرة شيًئا لي ًضا ال : ، أو قالس معلوًما جمهول، فال يصحأل ولك لبنها أ

ه جمهول، وإنام بجزء منها، ارع هذه الغنم ولك منها الربع، أو لك شاتان، ونامء  يصح، أل

  .الربع يكون له

  .بدأ يتكلم املصنف يف هذا الفصل عام يتعلق باألجرة وبعض الترصفات املتعلقة باألجرية

، متى تستقر األجرة، األجرة ثابتة ابتداًء بالعقد، لكن ال تستقر بدأ يتكلم املصنف هنا  عن

غ العمل وتسليمه، جيب أن نزيد عىل كالم املصنف وتسليمه، ولذلك إن هذا  األجرة إال بفرا

إن ترك القيد وإطالق الكالم غلط الفقهاء : القيد مهم، وعندنا قاعدة عند الفقهاء يقولون

ن   .ا نذكر القيديغلطون من ترك القيد، فيجب أ

  :تستقر األجرة ألحد أمرين: إًذا نقول

األمر األول، أن ينتهي من العمل، ويسلم العمل، إذا كان املعقود عليه العمل واملنفعة 

بانتهاء العمل والتسليم، ال بد أن تكون بعد التسليم، وبناء عىل ذلك فإذا سلم العمل كامًال، 

أو خاط الثوب وأعطاه لصاحبه جيب عىل املستأجر  بأن سلم البضاعة التي أمر بنقلها مثال،

  .أن يعطيه األجرة حينذاك، وهنا تستقر األجرة يف الذمة

  



 

   
  

 

 وبانتهاء املدة وكذا يبذل تسليم العني إذا مضت مدة يمكن استيفاء املنفعة فيها ولو مل تستوف

  ................ وإن اختلفا يف قدرها حتالفا وتفاسخا ويصح رشط تعجيل األجرة وتأخريها

استأجر من آخر بيًتا ملدة شهر، إذا انقىض الشهر استقرت  ًئ فلو أن امر »وبانتهاء املدة«: قال

  :األجرة، ما الذي يرتتب عىل استقرار األجرة، يرتتب مسائل، منها

ة األوىل ال غري مستقر فال زكاة فيه: املسأ نا نقول قبل استقرار األجرة، فا   .أ

ا مل أستلم منك رجل أجر بيته آلخر ف، وحال احلول قبل متام املدة، وأ ، أجرت بيتي لك بأ

ال، ما : األجرة، هل نقول إن هذه األجرة دين يف ذمة املستأجر فتزكى زكاة الديون، نقول

دامت املدة مل تنقيض فإنه حينئذ ال تزكى، ألن امللك مل يستقر فيها، فال تستقر إال بانقضاء 

  .املدة، أو بتامم العمل

هذه صورة مرفعة للصورة السابقة، يقول إن العني إذا مل يستويف منها صاحبها، رجل أجر 

من آخر سيارة، ولكنه أوقفها ومل يستعملها، ما دام بادل العني أعطاه السيارة، وأعطاه الدار 

ومل يستويف منها املنفعة، فإذا انقضت املدة، فقد وجبت األجرة، فحينئذ له أن يرفع إىل 

  . باملطالبة هباالقايض

جيوز أن تعجل األجرة عند ابتداء التعاقد، وجيوز أن تكون األجرة بعد التعاقد، بل وجيوز 

بعد التعاقد بمدة، كله جيوز، لكن إذا سكت عن األجرة، ومل يقال تسلم األجرة قبل التعاقد، 

 إذا استقرت، قبل استيفاء املنفعة أو بعدها، إذا سكت عن األجرة فإنه ال يستحق األجرة إال

رها   .إذا سكت، فلم يوجد رشط نيص وال رشط عريف، فال تستحق األجرة إال عند استقرا

ال بل : يقول ، املؤجر يقول أجرت بعرشة، واملستأجر»وإن اختلفا يف قدرها«:يقول الشيخ 

حتالفا، مثل ما ذكرناه يف اخليار، خيار خلف الصفة، أهنام يتحالفان، : أجرتني بخمسة، قال

  .فكل واحد منهام حيلف عىل النفي ثم اإلثبات



 

  
 

واملستأجر أمني ال يضمن ولو رشط عىل نفسه  قد استوىف ماله أجرة فأجرة املثل وإن كان

  ................................................................... الضامن إال بالتفريط

فيقول واهللا ما أجرهتا بكذا، وإنام أجرهتا بكذا، والثاين يقول ما استأجرهتا بكذا، وإنام  

  .استأجرهتا بكذا، فيحلف عىل النفي ثم اإلثبات

بعد  بإرادهتام، فيجوز لكل واحد منهام: ثم بعد ذلك يتفاسخان، معنى قوله يتفاسخان أي

احللف أن يقول أمضيت قول صاحبي، ويبقى العقد األول بحسب ما حلف به صاحبه، 

وأما إن مل يرىض أحدمها، أو مل يرضيا مًعا بقول أحدمها فإنه حينئذ يتفاسخان فيكون 

  .بإرادهتام مًعا

ايض يرجع فيه بأجرة : يقول وإن كان قد استوىف أجرة، يعني اختلفت يف نصف املدة، فا

  .بمثابة ما الذي تعاقدا عليه، ألهنام اختلفا يف قدره املثل،

ه يكون أمينًا، فيده يد أمانة ال يضمن، فكل ما تلف  يقول إن املستأجر عقد اإلجارة يقتيض أ

حتت يده إذا كان مستأجًرا للعني، فإنه ال يضمن فيه، إال بتعٍد أو بتفريط، لذلك يقول، ولو 

  .رشط عىل نفسه الضامن

ف، وكل يشء : رجًال استأجر من آخر داًرا فقاليعني لو أن  هذا البيت استأجرته منك بأ

ا املسئول أن أرجع لك البيت كام كان   .حيدث فيه بفعل أو بفعل غريي، فأ

هذا الرشط ليس بالزم، فيجوز أن تويف به، وجيوز لك أن ال تويف به، ألن هذا الرشط : نقول

ك ينايف مقتىض العقد، فام خالف مقتىض العقد ينايف أحسنت مقتىض العقد، بارك اهللا في

  .يفسد وحده، بمعنى أن ال يكون الزًما، وال يرجع عىل العقد بالبطالن

  



 

   
  

 

ه مل يفرط ق أو رشد أو مرض أو مات ويقبل قوله يف أ وإن رشط عليه أن  أو أن ما استأجره أ

نحو ذلك مما فيه غرض ال يسري هبا يف الليل أو وقت القائلة أو ال يتأخر هبا عن القافلة و

ومتى انقضت اإلجارة رفع املستأجر يده ومل يلزمه الرد وال مؤنته  صحيح فخالف ضمن

  ................................................................................... كاملودع

ه أمني، واألمني يقبل قوله   .أل

  .)٥٣:٢٢(نعم هذا بمثابة 

ستأجر رشوًطا يف املنفعة فقال ال تستخدمها يف كذا املؤجر إذا اشرتط عىل امليقول الشيخ إن 

ق، أو قال ال متيش : وكذا، مثال استأجر منه دابة، قال ه ربام يأيت الرسا ال متيش هبا يف الليل، أل

ال متيش هبا خلف : هبا يف شدة القائلة يف قوة لشمس، فقد تؤثر عىل الدابة فتمرض، أو قال

قالقافلة  يك الرسا   .بل كن معهم، لكي ال يأ

ه : قال ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح، فخالف، يعني خالف املستأجر، فإنه يضمن أل

  .خالف الرشط الذي فيه غرض صحيح

يقول الشيخ إن اإلجارة إذا انقضت فإن املستأجر يرفع يده عن العني، فلو استأجر رجل من 

ثله البيت، وال يلزمه الرد إال بوجود رشط، بأن آخر سيارة، فمن حني يرفع يده انتهت، وم

يشرتط عليه أن تردها يل يف املكان الفالين، أو جيري العرف بذلك، فالذي يستأجر سيارة 

ه يردها إىل نفس املحل، أو قريًبا منه، إذا كان هلا أكثر من رفع مثًال، أو إذا مل  جرى العرف بأ

هناك رضر بأن كانت العني املؤجرة بعيدة، فيجب يكن هناك رضر يف املكان البعيد، لو كان 

  .عليه مؤنة الرد حني ذلك

وهذا معنى قول املصنف، إذا انقضت اإلجارة رفع املستأجر يده، ألن بعض الناس قد 

العني من أريد أن أصل هبا إىل الطائف، ويسكت فال يلزم رد : يستأجر السيارة يقول

  .الطائف، هذا األصل إال بوجود الرشط



 

  
 

أهنينا باب اإلجارة، كم  - وإن كنت قد اخترصت لكم يف األخري - نكون بذلك احلمد هللا 

  .بقي؟ سبع دقائق

  بقي عندنا باب املسابقة، قبل أن نتكلم عن الباب الذي بعده واألسئلة، يف أسئلة؟

ة   : مسأ

ة مهمة أهيا اإلخوةقبل أن نبدأ باألسئلة أريد أن نعلم   -ريض اهللا عنه-ر ، ثبت عن عممسأ

ه قال لقد مهمت أن آمر التجار فيمنع من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع : أ

ء،  ء واإلجارة والسلم والرصف، والوديعة، والرشا إن تعلم املسلم ألحكام البيع والرشا

ت قد تقربت إىل ئد متعددة، أوهلا األجر، فأ  وغري ذلك من العقود املهمة، له فيها أمور فوا

اهللا جل وعال بأعظم القربات وهو العلم بعد أداء الفرائض، فإنه ما يعلم عبادة من النوافل 

صىل اهللا عليه -أفضل من العلم، وأفضل العلم الفقه، من كتاب اهللا عز وجل وسنة النبي 

يف حديث ُمحيد بن عبد الرمحن عن  -صىل اهللا عليه وسلم-، ولذلك قال النبي -وسلم

خياركم يف اجلاهلية «، و»من يرد اهللا به خًريا يفقه يف الدين«: - عنهريض اهللا-معاوية 

  .»إذا فقهوا  خياركم يف اإلسالم

ة الثانية أن املرء إذا علم احلالل من احلرام، عرف ما له وما عليه، فلم يأكل مال غريه : املسأ

  .بغري وجه حق

ة الضامن قبل قليل، فبعض الناس ربام ضمن عامًال خاًصا، الذي هو األجري  مثل مسأ

ت يف احلقيقة  م، إًذا فأ اخلاص، وهو ال جيوز له ذلك، فيكون قد ظلم مسلًام حقه، وهذا حرا



 

   
  

 

ك وإن كنت  ة الثالثة، أ ة مهمة جًدا، املسأ م، وهذه مسأ تدرأ عن نفسك الظلم واحلرا

  .قًدا بصفة حمرمة، كالربا من غري ظلمجاهًال، فاكتسبت ع

ال املحرم نوعان، مال مستحق، وهو ظلم الناس وأخذ ماهلم، ومال غري مستحق  ألن ا

  .كالربا ونحوه، فإنك إذا تعلمت ذلك

ال بجهل فإنه قد رفع عنك اإلثم، نعم قد رفع عنك اإلثم، لكنك  عفًوا فإنك إذا اكتسبت ا

  :فقدت أمرين

م، فق: األمر األول ى العقد وهو عامل احلالل من احلرا ال، ألن املرء إذا أ دت الربكة يف ا

  ففعله صحيًحا بورك له فيه، ما الدليل؟

ا ثالث الرشيكني إذا صدقا «: قال اهللا عز وجل: يقول -صىل اهللا عليه وسلم- أن النبي  أ

لوضوح، وهو معرفة ، وبينا، وهو العلم، صدقا يف العقد وبينا فيه، التبيني هذا هو ا»وبينا

  .ونحو ذلك احلالل من احلرام

إًذا فاهللا عز وجل يكون مبارًكا لك يف مالك، ولذلك تعجب بعض الناس، يكتسب ماًال 

يه أحد أسباب ذهاب الربكة، وسبق ذكرها يف أول باب الدين ، ثم يأ   .كثًريا

يه مال قليل لكن بركته أعظم سببه ما ذكرناه قب   .ل قليلوالثاين بخالف ذلك، يأ

ء، تصبح  م، فإنه يؤجر عىل البيع والرشا األمر األخري، أن اإلنسان إذا عرف احلالل من احلرا

العادات يف حقك عبادات، عجًبا ألمر املؤمن، حتى العبادة تصبح عبادة لكن كيف؟ حينام 

م، ويف  م، فتنقلب عباداته عاداته، ولذلك تفقهك يف احلالل واحلرا يتعلم احلالل من احلرا

ملعامالت خاصة، هو من أعظم األمور أجًرا عند اهللا عز وجل، بل دخل يف عموم قول ا



 

  
 

ح احلديث كل »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم«: -صىل اهللا عليه وسلم- النبي  ، قال رشا

  .بحسبه، بحسب ما احتاج له من العلم

الصالح، وأن  اسأل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا مجيًعا العلم النافع والعمل

ه جل وعال، أن يرحم  لدينا وللمسلمني واملسلامت، وأسأ يتوالنا هبداه، وأن يغفر لنا ولوا

ه ضعفنا وأن جيرب كرسنا سبحانه - ، وأن جيرينا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وأسأ

لدينا وللمسلمني واملسلامت، وأن يصلح لنا يف نياتنا وذرياتنا،  -وتعاىل أن يغفر لنا ولوا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم وبارك عىل سيدنا وحبيبنا حممد وعىل آ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   
  

 

ة، أول سؤال معنا، أخونا يقول   :نعم هذه أول مسأ

ني عنها أمس أحد اإلخوان، وهنا كذلك  بحة، سأ ة مهمة متعلقة بالتورق واملرا هذه مسأ

  .نكررها مرة أخرى

ء، وعندنا ما يسمى بالتورق، وعندنا ما يسمى عندنا يشء يسمى بيع املرابحة  لآلمر بالرشا

  .بالتورق البنكي أو املنظم، انتبهوا معي هي ثالثة أشياء

ء بحة لآلمر بالرشا   .نبدأ بأوهلا، وهو ما يسمى باملرا

  ما معنى املرابحة؟

بحة هو من أفضل العقود، امل بحة فقط، املرابحة عقد مبارك،املرا بد يت ألخينا الشيخ عآ را

يعه عليك بسبعة، هذا يسمى : الباقي وأقول يعك هذا الكتاب، اشرتيته بخمسة، وسأ سأ

بحة، أفضل العقود  ا كم ربحت فيه، هذا يسمى عقد مرا ه يعلم وأعلم أ بعة، أل مرا

بحات يف البيع، فتبني له بكم دخل عليك وبكم ستبيعه، برشط أن تكون صادًقا، ال  املرا

  .ليه خيار خلف الثمنتكذب، فإذا كذبت يرتتب ع

ء، تذهب  بحة لآلمر بالرشا بحة واضح معناه، هناك عقد يسمى بيع املرا هذا بيع املرا

اشرتي يل هذه السلعة، هي تباع بعرشة، فيقول سأشرتهيا لك : لشخص معني، فتقول له

بحة من جهة عرف كم دخلت عليه به، وعرف  يعها عليك بخمسة عرش، مرا بعرشة، وأ

  .يهبكم سيبيعها عل

ء، ليست السلعة عنده، بل سيذهب يشرتهيا  ه آمر بالرشا لكن فيها زيادة، ما هي الزيادة؟ أ

ء اختلف أهل العلم يف  بحة اآلمر بالرشا ء، هذا بيع املرا ألجلك، هذا يسمى اآلمر بالرشا



 

  
 

ه  جوازه، فذهب اإلمام الك رمحة اهللا عليه، وهو من أشد العلامء يف إغالق باب احليل أ

هذه مخسة، ماذا تريد أن أشرتي لك هبا؟ : لذلك قال مالك هبذا النص، قالحمرم، و

م: وأحسبها عليك بعرشة؟ قال   .حرا

باب احليل يف بعضها  أن يسدإنه ال جيوز : وبعضهم يقولفاملك يسد باب احليل بالكلية، 

ه ليس بالزم، هو  دون بعض، ولكن نقول إن هذا العقد صحيح، لكن فيه جزئية واحدة، أ

قد صحيح لكنه ليس بالزم، وإنام هو وعد، العجيب أن بعض الناس، ينسبون ملذهب ع

ه  يف، أ اإلمام مالك رمحة اهللا عليه، وينسبون ذلك البن الشاط الذي رتب الفروق للقرا

  .بأن الوعد يف هذه الصورة ملزم: يقول

كب أصًال مالك يرى أن هذا العقد غري صحيح، كيف رأى أن الوعد فيه ملزم، ومر

  وضحت الصورة؟

إنه ليس بملزم، عقد صحيح، لكنه ليس بملزم، فيجوز الرجوع فيه، فإن : إًذا عندنا نقول

ترتب عىل الشاري رضر، فإنه جيرب الرضر بغري ذلك، هذا يسمى إًذا ماذا؟ بيع املرابحة، إًذا 

  .الصورة األوىل

التورق، التورق مأخوذ من  ما يسمى بالتورق، ما هو التورق، انتبهوا معي يف: األمر الثاين

الورق، وهو الفضة، فالتورق طلب الفضة، طلب النقد طلب السيولة، هذا يسمى التورق، 

  .مايش معي

هذا التورق ما صورته؟ يأيت رجل لصاحب بضاعة، ويكون غرضه ليست البضاعة، وإنام 

ته سأشرتي منك هذا الكتاب، الذي قيم: غرضه النقد، فيذهب لصاحب البضاعة فيقول



 

   
  

 

عرشة سأشرتيه منك بخمسة عرش مؤجلة، ثم يشرتهيا منه، ويبيعها بعرشة حالة، وصىل اهللا 

  .وسلم عىل حممد، نكمل بعد األذان

الرحم، ألن استئجار الرحم يرتتب عليه أحكام، ولذلك الفقهاء القاعدة عندهم أن العربة 

ة ثالثة بامئه وبويضة بالوالدة، وعىل ذلك فقاعدة الفقهاء، لو أن رجًال استأجر رحم ام رأ

ًا له، وقد  ة التي محلت به، وأما الرجل فال يكون أ ه ثم ولدت، فالولد يكون هلذه املرأ امرأ

ة إذا حتملت ماء رجل فإن حكى الشيخ ابن أيب  عمر يف الرشح الكبري اإلمجاع عىل أن املرأ

ة التي هلا، يعني الت   .ي منها البويضةالولد ال ينسب له، فمن باب أوىل ال ينسب للمرأ

م ابتداء وال يثبت به النسب، بل يكون الولد  م وال يثبت به النسب، حرا استئجار الرحم حرا

ة بال أب، كولد يسمى مقطوع النسب، عندنا مقطوع النسب وعندنا جمهول  ولًدا لتلك املرأ

  .النسب

سبه وسيأيت مقطوع النسب الذي قطع اهللا نسبه، كابن الزنا، جمهول النسب الذي ال يعرف ن

  .يف باب خاص إن شاء اهللا

لد املتوىف؟مت :يقول   ؟إذا مل يكن له مالى يلزم بدفع الدية عن الوا

إما أن تكون اجلناية : ما فهمت السؤال، لكن إذا كان األب هو اجلاين، فإنه جنايته نوعان

خطًئا أو شبه واجبة عىل العاقلة، وإما واجبة عليه، فإن كانت واجبة عىل العاقلة بأن كانت 

عمد، فال جتب عىل األب وإنام جتب عىل العاقلة، وهم العصبات، فإن عدمت العصبات 

الذكور البالغون األغنياء، فإن ويل األمر هو الذي يدفعها، وأما إن كانت عمدية أو كانت 

  .دون الثلث، فإهنا واجبة يف مال الشخص، فإن مات تبقى متعلقة بامله، فإن كان ماله ال


